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Amaç
S. marcescens, 

Enterobacteriaceae ailesi

Nadiren hastane enfeksiyonu

Gram negatif basil 

Kolistin intrensek dirençli



Amaç

Bu çalışmada 

25 Haziran-29 Temmuz 2013 

YBÜ (2)

20 hastada saptanan S. marcescens ilişkili yalancı 

salgının epidemiyolojik ve mikrobiyolojik incelenmesi 
amaçlanmıştır.



Yöntem
Bu çalışmaya yoğun bakım ünitesine kabulleri 

sırasında alınan surveyans kültürlerinde S. marcescens 
üreyen 20 hasta alınmıştır. 

Kan kültürleri 

BactAlert (bioMerieux/Fransa) 

İdentifikasyon ve ADT  

Vitek 2 (bioMerieux/Fransa) 



Yöntem
Tüm S. marcescens suşlarının ADT sonuçları aynı 



Yöntem
Salgın incelemesi amacıyla;

hastaların klinik ve laboratuar kayıtları incelenmiş 

ortam kültürleri, 

personel el kültürleri, 

hasta tanı ve tedavisinde kullanılan tüm malzemelerin 

kültürleri alınmıştır. 



Yöntem
Kolistin içeren seçici besiyerlerinde 24 saat 

inkübasyondan sonra ekimleri yapılmış ve 
değerlendirilmiştir.



Bulgular

Hastalardan 

17’sinin kan kültüründe, 

birinin kan ve trakeal aspiratında, 

birinin kan ve idrarında, 

birinin ise sadece trakeal aspiratında S. marcescens 

üremesi görülmüştür. 



Bulgular

Hastaların enfeksiyon kontrol ekibi tarafından 

değerlendirilmesi sonucu 
S. marcescens’in enfeksiyon etkeni olmadığına karar 

verilmiştir
Üremelerdeki artış yalancı salgın olarak 

değerlendirilmiştir. 



Bulgular

Salgın incelemesi amacıyla alınan kültürlerin 

değerlendirilmesi sonucunda, 
kan kültür şişeleriyle aynı çekmecede duran hemogram 

ve hemostaz tüplerinin üzerinden S. marcescens 
üremesi tespit edilmiştir. 



Bulgular

Hasta ve çevre kültüründen izole edilen suşların 

fenotipik ve genotipik incelemeleri yapılmıştır. 
Tüm suşların aynı klona ait oldukları izlenmiştir.
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Önlemler

Kontamine tüpler uzaklaştırılmış, 

Gerekli temizlik yapılmış,

Personel eğitimi yenilenmiştir.



Sonuç

Bu çalışma, nozokomiyal salgınların tesbiti açısından 

mikrobiyoloji laboratuvarı sonuçlarının periyodik 
takibinin önemini vurgulamaktadır. 
Bu değerlendirmelerin sonucunda hastalarda gerçek 

ve yalancı salgınların ayırımına gidilebilecektir. 
Ayrıca, hem gerçek hem de yalancı salgınlarda kaynak 

araştırılması, olayın kontrol altına alınmasında, 
enfeksiyon kontrol önlemlerinin planlanmasında ve 
uygulanmasında en önemli basamaklardan biridir.



Önemli !
S. marcescens 

Klorhekzidine ve 

Kolistine intrensek dirençli

 
Damar içi kullanılan sıvılarda üreyebiliyor

Cansız yüzeylerde çok uzun süre canlı kalabiliyor.


